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SINOPSI CURTA

En un entorn natural d’aigua i de boscos, deu animalons de diferents espècies neixen, 
creixen, s’observen i s’empaiten. Bon dia, món! és un passeig per la naturalesa molt ben 
documentat que ens apropa a una fauna i una flora de paper, que alhora és molt realista. 
La natura ens acompanya i amb ella coneixem els éssers vius que hi habiten mentre ens 
ensenya a respectar tot allò que ens envolta. Amb aquesta observació de l’entorn tan 
agradable també aprenem sobre nosaltres i l’aventura de crèixer. 

SINOPSI LLARGA

En un entorn natural d’aigua i de boscos, deu animalons de diferents espècies neixen, 
creixen, s’observen i s’empaiten. A l’aigua, un lluç de riu molt menut vol ser gegant, una 
jove libèl·lula vol aprendre a lluitar i una salamandra té moltes ganes de sortir de l’aigua 
per descobrir un altre món. A la riba del riu, un castor desitja construir el món a la seva 
manera mentre que un bitó vol arribar fins a la lluna volant. A dalt dels arbres, un mussol 
aixeca el vol i es creua amb un ratpenat a qui li agrada molt la música. Quan per fi clareja, 
uns cabussons emplomallats ballen, un blauet cerca el seu lloc sota el sol i una tortuga 
viu meravellada per aquest món tan agitat, manté la calma i desafia el pas del temps. Els 
nostres deu aventurers admiren la bellesa d’aquest món i se senten afortunats de ser-hi. 
I tots ells, davant de la natura que els envolta exclamen: Bon dia, món!

Bon dia, món! és un passeig per la naturalesa molt ben documentat que ens apropa a una 
fauna i una flora de paper, que alhora és molt realista. La natura ens acompanya i amb 
ella coneixem els éssers vius que hi habiten mentre ens ensenya a respectar tot allò que 
ens envolta. Amb aquesta observació de l’entorn tan agradable també aprenem sobre 
nosaltres i l’aventura de crèixer. 

Anne-Lise Koehler i Éric Serre, França, 2019, 61 min.



NOTA DE LA DIRECCIÓ

La grandesa de la natura!

A la vora de l’aigua, on fa milions d’anys va aparèixer la vida per primer cop al nostre planeta, 
hi neix un petit lluç de riu. L’acompanyem mentre descobreix el món i la riquesa i la bellesa 
que l’envolten. Anirà trobant criatures microscòpiques i tota mena d’insectes, ocells i animals 
mamífers que, com tots nosaltres, neixen, s’estimen i es perpetuen. Fer-se gran també és canviar 
la manera de veure el món.

Tots aquests animalons segueixen el curs de la vida a la vora de l’aigua envoltada de vegetació. 
El paisatge canvia amb el pas de les estacions, l’alternança de la nit i el dia i per l’efecte del sol 
i de la pluja.

En aquest món, a vegades els més febles són els més forts i a vegades aquests són els més 
febles, perquè en aquesta gran aventura que és la vida, no sempre guanyen els més forts.

Cada criatura viu una experiència diferent i a través de les seves passions i el seu caràcter veiem 
una visió diferent, divertida i poètica del món. Una visió coral d’un món molt divers i, alhora, 
compartida per tothom.

A mesura que es van fent grans, cada animaló descobreix les seves capacitats i els seus somnis 
evolucionen. Què han de menjar o qui els pot menjar són coses que s’aprenen de seguida, 
però també hi ha molts altres factors que regeixen la vida, com ara la simbiosi, l’adaptació, la 
metamorfosi, etc.

Les aventures i les trobades d’aquests animals mostren els vincles que s’estableixen entre els 
diferents éssers vius. Ningú està sol en aquest món, tots estem relacionats els uns amb els 
altres. Els dubtes, les preguntes i els diferents punts de vista ofereixen una visió complementària 
i construeixen un món complex i fascinant: el nostre.

Les mirades de sorpresa i entusiasme de tots els animals de Bon dia, món! ens fan redescobrir 
una natura que pensàvem que ja coneixíem. Ens conviden a tornar a fer-nos la pregunta universal: 
qui soc jo entre tots els altres?

En aquesta obra cinematogràfica, les titelles, les escultures, la pintura i l’animació reinterpreten 
la natura i ens la mostren com no l’havíem vist mai.

És el món vist amb la mirada de l’artista. 

Anne-Lise Koehler i Eric Serre 



Una animació naturalista

Bon dia, món! és un film d’animació naturalista, una eina pedagògica perquè els espectadors 
descobreixin la fauna i la flora que ens envolta i per ajudar a conèixer l’alteritat animal. En 
aquest film, els animals pensen en veu alta, parlen amb la natura i comparteixen els seus 
desitjos i les seves esperances i alegries.

El respecte per tots els éssers vius és primordial, del més petit al més gran, del més feble al 
més fort; cada animal i cada planta tenen la seva funció a l’hora de mantenir l’equilibri dels 
ecosistemes.

Unes 110 titelles i centenars d’escultures representen 76 espècies animals, 43 espècies 
vegetals i 4 de bolets. Una feina minuciosa en què cada branca, cada fulla, cada bri d’herba 
és una obra d’art en si mateixa. Aquesta natura de paper presenta un món esculpit, pintat, 
molt ben documentat i creat a partir d’una observació molt rigorosa. 

Per aquest motiu, Anne-Lise Koehler es va envoltar de naturalistes experts i apassionats com 
Jean Chevallier, Michèle Lemaire i Laurent Arthur del Museu d’Història Natural de Bruges, 
membres del Parc Natural Regional de Brenne i de l’associació Charente Nature; també 
va treballar amb del director de documentals Patrick Luneau, que és un especialista en la 
tortuga d’estany.

Els materials que s’han utilitzat es detecten subtilment en la l’obra final: paper, teles i pintura. 
Per construir les titelles i els decorats, el material principal que es va fer servir van ser els 
fulls de paper dels llibres la prestigiosa col·lecció La Pléiade comprats a diferents mercats i 
antiquaris. El paper és un material molt humà, un vehicle de cultura, de símbols i de somnis. 
Fer servir paper combinat amb la tècnica de l’stop-motion era una manera de traslladar a la 
pantalla allò que sentíem: habitualment tenim dificultats per entendre què li passa pel cap al 
nostre veí, no sabem com pensen un eriçó i una salamandra. Només coneixem els animals a 
través de la nostra pròpia cultura, però Bon dia, món! els dona veu pròpia.

«Hem de comprendre que cada animal té la seva visió del món.

Hem d’aprendre molt de la diversitat de punts de vista.

Contemplar la natura és observar el món amb molta calma,

més enllà de qualsevol jerarquia i sense cap judici de valor.

Aquesta observació tan agradable ens ajuda

a conèixer-nos a nosaltres mateixos i a estimar la vida».

Anne-Lise Koehler 



LA VERITABLE VIDA DELS ANIMALS EXPLICADA EN PAPER MAIXÉ 

Entrevista a Anne-Lise Koehler

La gènesi del projecte

L’origen del projecte rau en el meu interès 
pels animals i les plantes «salvatges» 
i la necessitat que tenia de transmetre 
aquest entusiasme. Cada vegada ens 
allunyem més d’aquest món natural i vivim 
immersos en les nostres vides urbanes i 
lligats constantment al ser i a l’haver de fer. 
Aquests espais i pensaments tan «reduïts» 
ens desconnecten de la gran diversitat 
de la vida i ens allunyen de nosaltres 
mateixos, dels nostres desitjos i de les 
nostres preguntes essencials. La natura 
és sobretot una gran lliçó de llibertat. Hi 
ha moltes maneres de viure i de cercar la 
felicitat. Observar i analitzar aquesta vida 
salvatge ens fa canviar la manera com 
veiem el món i com enfoquem la nostra 
existència.

En la història de l’evolució dels éssers vius, 
els humans són una de les espècies més 
joves. Encara hem d’aprendre molt de 
totes les altres espècies. Les tortugues 
són admirables, pràcticament no han 
canviat des de la prehistòria. Són fortes i 
tranquil·les i s’adapten a pràcticament tots 
els entorns.

Si observem la natura al llarg de la nostra 
vida, aprendrem de les libèl·lules, que són 
molt valentes, desenvoluparem la paciència 
gràcies als bitons i ens meravellarem amb 
l’entorn com els lluços de riu.

Amb aquesta pel·lícula, volíem observar el món 
des d’un altre punt de vista, des d’un lloc i una 
experiència que tots els éssers vius tenim en 
comú: el moment de néixer.

Tant nosaltres, els éssers humans, com les 
àguiles, els cucs de terra i els brins d’herba 
naixem i vivim el moment de la infància. Tenim 
moltes coses en comú i, alhora, hi ha moltes 
diferències entre nosaltres que són increïbles, 
sorprenents i molt interessants de descobrir.

Preguntar què és el més important de la vida 
per a un castor o per a un lluç de riu, també fa 
que ens ho preguntem a nosaltres mateixos i 
pensem sobre què ens aporta felicitat. 

Enfocament creatiu

El projecte va ser ideat i creat amb conjuntament 
amb Eric Serre des del principi. Vam estudiar 
junts i treballem habitualment en els mateixos 
projectes des de fa més de vint anys.

Jo havia escrit el guió i l’Eric va proposar fer 
servir la tècnica d’animació stop-motion. Em 
va agradar molt compartir aquesta aventura 
plegats perquè combina la meva experiència 
com a escultora i el seu talent, les seves idees 
i els seus interessos a més de l’entusiasme i 
el domini que té per l’animació i la posada en 
escena.



UNA FORÇA I UNA BELLESA SALVATGES 

Entrevista a Eric Serre

Relació amb el projecte 

L’aventura de formar part de Bon dia, món! 
va ser un viatge de descoberta. 

Mentre passejava per la riba del riu, mirava 
sota terra o m’endinsava al bosc, vaig 
descobrir un món molt divers i ple de 
colors, un món molt semblant al meu i, a la 
vegada, molt diferent.

Només vaig haver d’observar amb atenció 
i amb molt d’amor el món de paper que 
havia creat Anne-Lise Koehle per deixar-
me endur per la força i la bellesa natural. 
Cada dia que passava em sentia més 
identificat amb el paisatge. Aquesta viatge 
em va permetre descobrir animals que no 
coneixia i plantes sorprenents. Després 
de moltes hores d’observació i recerca, 
la meva mirada es va tornar encara més 
respectuosa i va canviar el meu punt de 
vista respecte a aquest entorn, en què fins 
i tot una planta qualsevol del voral d’un 
camí, mal anomenada «vulgar», és una 
joia.

Al final d’aquest viatge, que va durar més 
de nou anys, em sembla molt important 
compartir i expressar la meva admiració 
per l’univers d’una artista que també és 
una gran amiga, Anne-Lise Koehler, i vull 
destacar la seva mirada tan respectuosa i 
delicada de la natura. El món en què vivim 
és sorprenent, increïble i està ple d’una 
riquesa que va més enllà de la nostra 
imaginació. És molt i molt recomanable 
introduir-s’hi i passar-hi una bona estona 
per honorar-lo. 

La codirecció

A més de tenir una concepció artística 
molt similar i una experiència compartida 
a l’hora de treballar amb imatges en 
moviment, amb l’Anne-Lise ens uneix 
una amistat de fa més de vint anys. Per 
això vam decidir compartir tot el procés 
de creació d’aquest film des de l’inici del 

projecte per afrontar plegats els reptes artístics 
i tècnics que presentava. A l’hora de treballar, 
tots dos fèiem propostes i vam desenvolupar 
cadascuna de les 1200 escenes del film. Els dos 
vam fer de dibuixants, d’escultors, d’escenògrafs 
i de directors. Aquesta fluïdesa a l’hora de fer 
tots els papers és l’essència del nostre sistema 
de treball, ens estimula intel·lectualment i ens 
permet treballar molt a prop dels equips de 
producció. Fent aquest projecte amb l’Anne-
Lise vaig aprendre tècniques de modelatge i 
d’escultura. Fins i tot vaig tenir l’oportunitat de 
fer els gastròpodes i els ratolins a més de fer de 
director, de dissenyador i d’encarregar-me de 
l’animació.

L’animació

Bon dia, món! és una obra cinematogràfica 
híbrida, a mig camí entre la fotografia, l’escultura 
i el dibuix. Va ser fantàstic dirigir el rodatge 
i supervisar tot el procés d’animació. Cada 
personatge amagava sorpreses i tenia el seu 
caràcter particular, no va ser un treball gens 
monòton ni rutinari. Cada escena s’havia d’animar 
fotograma a fotograma amb els animalons 
davant de la càmera, i vam fer 90.000 fotografies. 
Aquesta tècnica també desgasta físicament i 
requereix molta concentració i destresa. S’ha de 
ser molt minuciós per evitar qualsevol dificultat. 
A un ritme d’uns segons per dia, amb l’animació 
donava vida a cada personatge amb tota mena 
de detalls i després de molta documentació per 
assegurar-me que reproduïa i que havia entès 
els moviments de cada animal. Aquest vincle 
que s’estableix entre l’animal i l’animador és clau 
per dotar la criatura de paper d’un caràcter propi 
perquè captivi el públic. Tot el procés de creació 
d’aquest film va ser fascinant. Vaig poder crear 
amb aquesta nova tècnica i espero tornar-hi a 
treballar moltes vegades més.



EL MUSSOL DUC

És un rapinyaire nocturn i habitualment es pot trobar a grans parcs, boscos i fins i tot 
a prop de zones urbanes.

Curiositat: Com en el cas de totes les aus rapinyaires, les femelles són més grans 
que els mascles.

Fet interessant: A vegades es troba una cria de mussol sola a terra o a la vora d’un 
arbust. No vol dir que s’hagi perdut o que l’hagin abandonat, sinó que simplement ha 
sortit a passejar i els seus pares esperen que els éssers humans desapareguin per 
alimentar-la i seguir tenint-ne cura.

Perills: No hi ha un perill específic que els afecti particularment però la població 
s’està reduint com és el cas de tots els animals que viuen en entorns naturals.

EL CABUSSÓ EMPLOMALLAT

És una au aquàtica que es pot observar fàcilment en estanys i, fins i tot, en zones 
urbanes cèntriques.

Curiositat: Els mascles i les femelles d’aquesta espècie es reparteixen les tasques 
domèstiques i de cura de les cries de forma paritària.

Fet interessant: Els cabussons emplomallats són coneguts per les seves magnífiques 
exhibicions de festeig.

Perills: No hi ha cap amenaça significativa per a la supervivència d’aquesta espècie.

LA TORTUGA D’ESTANY

És una tortuga discreta que es troba en estanys i aiguamolls.

Curiositat: Naixen mascle o femella segons la temperatura exterior que hagi fet 
durant el desenvolupament de l’ou.

Fet interessant: El seu metabolisme s’alenteix quan es troben en un entorn en 
condicions desfavorables. Si fa massa calor o massa fred, dormen sota terra fins 
que torna el bon temps.

Perills: La població d’aquesta espècie de tortuga s’està reduint a causa de la 
contaminació de les aigües i els canvis que es produeixen als rius.

EL BLAUET

Aquest ocell sovint canta mentre vola i inspecciona el terreny.

Curiositat: Amb el bec excava túnels d’un metre de profunditat als marges dels rius 
per fer-hi el niu.

Fet interessant: Les cries de blauet són molt obedients i esperen ordenadament que 
els pares els alimentin, d’un en un.

Perills: La població de blauets s’està reduint a causa de la contaminació de les aigües 
i els canvis que es produeixen als rius.

EL NÒCTUL PETIT

Fan els nius a les parts més altes dels boscos i volen molt amunt per buscar aliment.

Curiositat: Per anar fins al punt on passen l’hivern, els nòctuls petits poden arribar a 
volar milers de quilòmetres.

Fet interessant: Quan són molt petits, s’enganxen al pelatge de la mare i l’acompanyen 
mentre aquesta caça. Quan són una mica més grans, l’esperen al niu, mentre un altre 
nòctul adult vigila els petits.

Perills: Els nòctuls pateixen amb la destrucció dels boscos més antics. La contaminació, 
els pesticides i els insecticides també són una amenaça per als nòctuls.



EL CASTOR EUROPEU

Els castors són discrets, però és fàcil adonar-se de la seva presència per tot el 
moviment de terres que fan als marges dels rius.

Curiositat: Són molt bons enginyers, construeixen preses per mantenir el nivell de 
l’aigua que necessiten. Les seves accions al territori enriqueixen la biodiversitat de 
les zones humides.

Fet interessant: Viuen en grups familiars. El pare i la mare estan junts tota la vida i 
viuen amb les cries que han nascut aquell mateix any i l’any anterior. La mare és qui 
pren les decisions més importants i dirigeix totes les tasques.

Perills: Pràcticament havien desaparegut a Europa el segle XIX a causa de la caça. 
Ara són una espècie protegida i estan en expansió i de mica en mica van recuperant 
el seu hàbitat natural. L’urbanització dels marges dels rius i la construcció de preses 
d’aigua per part dels humans els dificulten els moviments per la zona.

LA SALAMANDRA

Viuen en zones humides i surten sobretot a la nit, i quan plou.

Curiositat: Tenen la capacitat de regenerar certes parts del cos quan es fan mal. 

Fet interessant: Les salamandres adultes no saben nedar i si malauradament 
cauen a l’aigua, no sobreviuen, encara que hi hagin crescut.

Perills: És una espècie amenaçada perquè són molt sensibles als pesticides i als 
insecticides. L’evolució humana i la fragmentació dels seus hàbitats fan que estigui 
en perill.

EL LLUÇ DE RIU

Viuen en zones d’aigües tranquil·les dels rius i del rierols, i també se’n troben als 
llacs i als estanys.

Curiositat: La boca del lluç de riu té 700 dents.

Fet interessant: Neixen sense boca i aquesta es forma a mesura que es van fent 
grans.

Perills: És una espècie en regressió a causa de la reducció de zones inundables i 
dels pesticides que contaminen l’aigua.

EL BITÓ

És un ocell discret que viu a grans canyissars.

Curiositat: Quan se senten amenaçats, els bitons estiren el coll i es queden immòbils 
per camuflar-se entre les canyes i ser invisibles per a la resta. Poden moure el cap 
durant hores al ritme de les canyes al vent.

Fet interessant: Els bitons s’alimenten dels peixos que pesquen. Es mouen molt 
lentament i es queden immòbils per sorprendre els peixos.

Perills: La població de bitons s’està reduint a causa de l’assecament de les zones 
humides.

LA LIBÈL·LULA EMPERADOR

Es troben en zones aquàtiques però també en zones molt allunyades de l’aigua. 

Curiositat: Com tots els insectes, el seu creixement és en mudes.

Fet interessant: Les larves es desenvolupen entre un i dos anys. Els adults viuen unes 
setmanes, fins que es reprodueixen.

Perills: És una espècie molt sensible a tota mena de contaminació de l’entorn, i ha 
desaparegut o s’ha reduït considerablement la seva presència en zones d’agricultura 
intensiva.



Anne-Lise Koehler 

És guionista i directora de pel·lícules d’animació, a més de pintora i escultora. Va estudiar a 
l’Escola Nacional de Belles Arts a París i a l’Escola d’Imatge Gobelins, on va conèixer Eric Serre. Al 
llarg dels seus anys de formació va desenvolupar una obra naturalista d’escultures de paper que 
va exposar a diversos museus. Quan va acabar els estudis als Gobelins, va ser la responsable del 
disseny dels decorats i dels ocells de la pel·lícula de Michel Ocelot Kirikú i la bruixa (Producció 
de Les Armateurs) i d’Azur i Asmar (Nord-Ouest Productions-Mac Guff), del mateix director. Va 
codirigir  amb Eric Serre els efectes especials del llargmetratge documental de Luc Jacket, Il 
était une forêt (Bonne Pioche-Disney nature).

Eric Serre 

Va estudiar la carrera de Belles Arts i a l’Escola d’Imatge Gobelins. La seva formació en dibuix i 
animació tradicional el va portar a participar en diversos films en què va ocupar diferents llocs 
creatius. Col·labora, com Anne-Lise Koehler, al film de Michel Ocelot Kirikú i la bruixa (1998) 
com a primer ajudant de realització. Va dirigir les seqüències animades del documental Il était 
une forêt de Luc Jacquet (Bonne Pioche-Disney nature) i va crear les animacions d’Antartica! 
(Arte-Paprika films) i Macadam Popcorn (Mac Guff-Ciel de Paris). Sempre ha mostrat interès en 
la ciència i l’ecologia i, fa tres anys, va cofundar l’empresa d’animació Les Fées Spéciales, a 
Montpelier, per combinar l’art, la ciència de la natura i l’animació.
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Un film d’Anne-Lise Koehler i d’Eric Serre
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Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules 
i altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 

transmissió de valors socials i culturals. 

Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de 
fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les 

accessibles a infants amb dificultats auditives.

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’anima¬ció, com títols clàssics que van ser populars entre 

altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de pro¬moció 
concebuts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per 

anar al cinema des de la infància. 


